
‘Nederland loopt voorop 
in de opwerking van 
slakken’
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Rock Solid in Alkmaar is sinds de oprichting in 2006 een 

van de hoofdrolspelers in de markt van bodemassen 

in Nederland. “Door toepassing van bodemas als 

bouwstof bieden we een duurzame oplossing voor dit 

restproduct van de afvalenergiecentrales in Nederland. 

Een oplossing die winst oplevert voor het milieu én voor 

de opdrachtgever”, aldus directeur Hans van Craaikamp. 

R 
ock Solid speelt al jaren een prominente rol bij 

de toepassing van bodemas, oftewel slakken, van 

afvalenergiecentrales (AEC’s). Door bodemas als 

bouwstof toe te passen in grond-, weg- en water-

bouw wordt bespaard op natuurlijke grondstoffen 

en realiseert het bedrijf een kostenreductie voor aannemers en 

AEC’s. Rock Solid is vanaf de start voortrekker en aanjager geweest 

van nieuwe opwerkingstechnieken om de kwaliteit van bodemas 

te verbeteren. Sinds een aantal jaren past het bedrijf die kennis 

ook toe in het buitenland.
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De handel en toepassing van bodemassen was in oktober 

vorig jaar het thema van een tv-uitzending van Zembla. Het pro-

gramma schetste het beeld van een ondoorzichtige wereld. Van 

Craaikamp beaamt dat de verwerking van bodemas een com-

plex onderwerp is. “Maar in het programma zijn zaken op een 

dusdanige manier naast elkaar gezet dat mensen het niet meer 

begrijpen en achterblijven met het gevoel dat zaken niet in de 

haak zijn. Daar is niemand bij gebaat.” Alle reden kortom om 

feiten en fictie van elkaar te scheiden.

Hergebruik
“We hebben in Nederland twaalf afvalenergiecentrales, die 

het grootste deel van ons huishoudelijk afval verbranden”, legt 

Van Craaikamp uit. “Dit levert elektriciteit en warmte op, maar 

ook AEC-bodemas, oftewel slakken. Jaarlijks is dit zo’n 1,7 Mton. 

De overheid geeft terecht de voorkeur aan nuttig hergebruik 

van deze ruwe bodemas, boven storten.” Nederland heeft sinds 

1986 regelgeving voor de toepassing van bodemas als bouwstof.

Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag bodemas onder 

IBC-maatregelen (isoleren, beheersen en controleren, red.) worden 

toegepast. Deze beschermende maatregelen beperken de kans 

dat potentieel gevaarlijke stoffen naar het grondwater en de 

bodem uitlogen tot een minimum.

Bodemas wordt zo al meer dan twintig jaar veilig toegepast 

als ophoogmateriaal in de wegenbouw, als funderingsmateriaal, 

in geluidswallen en ook in asfalt en beton. Hans van Craaikamp 

en zijn compagnon Peter Bleeker vervullen hier al 25 jaar een rol 

in. Van Craaikamp vanuit een achtergrond in de civiele techniek, 

Bleeker als beton- en chemisch technoloog. In 2006 sloegen beide 

ingenieurs de handen ineen en richtten ze Rock Solid op, met 

de intentie om de opwerking van ruwe bodemas naar een hoger 

niveau te tillen.

Op het terrein van AEB Amsterdam gingen ze van start 

met een pilotinstallatie voor het wassen van bodemassen. In 

2008 werd op initiatief van Bleeker en Van Craaikamp een CUR-

commissie opgericht (CUR no. 116), waarin samen met univer-

siteiten, onderzoeksinstituten en de betonindustrie onderzoek 

is gedaan naar toepassing van AEC-beton. Op basis van de 

onderzoeksresultaten, zijn de criteria opgesteld waaraan AEC-

granulaten moeten voldoen voor een veilige toepassing in beton 
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Rogier Weekers met zijn 

F1 zijspan aan het racen. 

Door alle data uit zijn 

machine te halen kan 

hij zijn raceprestaties 

verder optimaliseren 

(BRL 2507). Bleeker: “Onze granulaten worden nog steeds gecon-

troleerd en gecertificeerd op de destijds vastgestelde aspecten.”

Metalen terugwinnen
Meer innovaties volgden en in de loop der jaren werd de 

opwerkingstechniek steeds verder verfijnd. Het lukt bijvoorbeeld 

steeds beter om waardevolle metalen, zoals goud, zilver, alu-

minium en koper, uit AEC-bodemas terug te winnen. Bleeker: 

“We hebben een mobiele scheidingsinstallatie ontwikkeld, die 

in staat is om uit zeer fijne fracties bodemas non-ferrometalen 

te winnen. We steken er ontzettend veel energie in om het maxi-

male eruit te halen.”

De granulaten die overblijven, werkt Rock Solid op tot een 

bouwstof die aan de vigerende beoordelingsrichtlijnen voldoet en 

de afgelopen jaren in allerlei projecten is toegepast. Bijvoorbeeld 

in de Eemshaven in Groningen onder de Orange Blue Terminal, 

maar ook als ophogingsmateriaal onder vele kilometers tracé 

van de A9 (bij Badhoevedorp), de N18 in Gelderland en de 

Westrandweg (A5) in Amsterdam. Bij het project Westrandweg 

bijvoorbeeld is over een lengte van twee kilometer ongeveer 

900.000 ton bodemas verwerkt. De bodemas is afkomstig 

van AEB Amsterdam, dat het huishoudelijk afval verbrandt van 

Amsterdam en omgeving.

Uiteraard is de bodemas toegepast onder IBC-voorwaarden. 

Zo is een dubbele waterdichte bovenafdichting aangebracht van 

HDPE-folie en een drainagemat voor de afwatering. Boven de 

afdichting is een laag grond aangebracht om de folie te bescher-

men en eventuele zettingsverschillen op te vangen. Hiermee 

ontstaat meteen voldoende ruimte in de ondergrond voor het 

plaatsen van wegmeubilair. De bodemas is ongeveer een halve 

meter boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand aange-

bracht. Peilbuizen in de aardebaan monitoren of contact met 

grondwater inderdaad wordt voorkomen.

Twee keer winst 
Van Craaikamp:“Het mooie is dat toepassing van bodemas 

prima past in een circulaire economie. We hebben in Nederland 

jaarlijks 120 à 140 miljoen ton aan bouwstoffen nodig en zijn voor 

zand en grind aangewezen op import uit het buitenland. Door 

toepassing van bodemas besparen we op primaire grondstoffen 

en op de kosten van zand en grind. Uit een kostenvergelijking 

bleek bijvoorbeeld dat voor de Westrandweg destijds een kosten-

reductie is behaald van 38 procent, door bodemas te gebruiken in 

plaats van zand. Ondanks de extra kosten voor risicobeheersing. 

En ook de AEC, die de bodemassen niet hoefde te storten, maakte 

minder kosten. Het is dus goed voor het milieu én leidt tot minder 

maatschappelijke kosten.”

Duurzaamheid en kostenbesparing gaan zo hand in hand, 

aldus Bleeker en Van Craaikamp. “Een verantwoorde toepassing 

van AEC-bodemas is goed mogelijk, mits de beschermende IBC-

maatregelen zorgvuldig worden uitgevoerd. Dat neemt niet weg 

dat een verbetering van de kwaliteit van de bodemassen nog altijd 

de voorkeur verdient, boven het onder IBC-condities toepassen 

van bodemas.” Tegen deze achtergrond hebben de rijksoverheid 

en de AEC’s in 2012 een Green Deal gesloten. De afspraak is dat 

vanaf 2017 de helft van alle bodemassen voldoet aan de wettelijke 

normen voor een vrij toepasbare bouwstof. Vanaf 2020 geldt dit 

voor alle bodemassen.”

Immobilisatie
Rock Solid geeft, in samenwerking met Afvalzorg., invulling 

aan de Green Deal met het product Solarbase. De VOF Rock Solid | 

Afvalzorg werkt de bodemassen op van AEB Amsterdam. Bleeker: 

“Het procedé dat wij hierbij toepassen heet immobilisatie. Daarbij 

worden aan het granulaat cement en additieven toegevoegd, die 

eventuele verontreinigingen binden en inkapselen. Dit levert een 

betonachtige bouwstof op met uitstekende verankerings- en 

funderingstechnische eigenschappen. Deze bouwstof is bijzon-

der geschikt als bijvoorbeeld fundering voor zonnepanelen. De 

fundering kan aan het einde van de levensduur van het zonnepark 

weer opgebroken worden. Het gebroken materiaal kan oneindig 

worden hergebruikt in een gebonden fundering.” 

Het immobilisaat is onder meer toegepast als fundering 

onder een onlangs opgeleverd zonnepark in Middenmeer. Op 

het afgewerkte deel van een stortlocatie van Afvalzorg staan maar 

liefst 11.000 zonnepanelen op een fundering van Solarbase. “In 

Nederland zijn we toonaangevend op het gebied van hergebruik 

van AEC-bodemas”, zegt Bleeker. “Dit blijkt al uit het feit dat 

we momenteel AEC-bodemassen voor verwerking en toepas-

sing overnemen van afvalverbranders in Plymouth, Dublin en 

Hartlebury.”

De samenwerkingsverbanden van Rock Solid in het Verenigd 

Koninkrijk breiden zich de komende tijd nog uit, verwacht Bleeker. 

“We zijn met diverse afvalenergiecentrales in Engeland en 

Schotland in gesprek. In Schotland is al besloten dat alle bodemas 

nuttig moet worden hergebruikt, alleen ontbreekt het nog aan 

wet- en regelgeving op dit gebied. Wij hebben momenteel over-

leg met het Schotse Environmental Protection Agency op welke 

manier het duurzaam kan gebeuren. De Schotten kijken dus 

nadrukkelijk naar de Nederlandse praktijk.”

‘Toepassing van bodemas past prima in een 

circulaire economie’
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